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Artigo 3.º
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente delegação 

de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar.

2 — A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente delegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da Direção -Geral de Investi-
mento aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento do Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício de competências delega-
das, bem como das que forem subdelegadas, com exceção dos aplicáveis 
a ordens de pagamentos e similares, deverá, em cumprimento do disposto 
no artigo 48.º do Código do Procedimento Administrativo, ser utilizada 
uma expressão do tipo «Ao abrigo da delegação de competências» 
ou «Ao abrigo da subdelegação de competências», conforme o caso, 
fazendo -se menção à data, número e série do Diário da República, bem 
como ao número sob o qual a deliberação de delegação, ou o despacho 
de subdelegação, de competências foram publicados.

Artigo 4.º
1 — Nos termos do disposto no artigo 46.º do Código do Procedimento 

Administrativo, fica o Eng. José Victor de Macedo e Brito Pereira Nunes 
autorizado a subdelegar, nos diretores de divisão de si direta e hierar-
quicamente dependentes, com faculdade de subdelegação, os poderes 
conferidos no artigo 1.º, os quais podem ser subdelegados, sem faculdade 
de subdelegação, nos gestores de contrato nomeados pelo Despacho 
PCA/2/2014, de 25 de novembro, alterado pelo Despacho PCA/01/2015, 
de 24 de fevereiro de 2015, ambos do Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Dr. Luís de Carvalho, para integrarem as Unidades Temporá-
rias de Encerramento de Processos Norte e Sul, podendo ser exercidos 
mediante decisão de cada um dos gestores nomeados.

2 — Todos os atos praticados ao abrigo da delegação ou subdelega-
ção de competências serão reportados mensalmente ao delegante ou 
subdelegante.

3 — Sem prejuízo dos direitos de direção, avocação e superintendên-
cia, nos despachos de subdelegação de competências deve o subdele-
gante especificar as competências subdelegadas ou quais os atos que o 
subdelegado fica autorizado a praticar.

Artigo 5.º
1 — Deve o Eng. José Victor de Macedo e Brito Pereira Nunes apre-

sentar ao Conselho de Administração um relatório trimestral:
a) dos atos que impliquem despesa ou gerem receita, praticados 

ao abrigo da presente delegação de competências, com indicação dos 
respetivos montantes, bem como das multas aplicadas;

b) dos atos relativos às alterações orçamentais às rúbricas sob sua 
responsabilidade, praticados ao abrigo da presente delegação de com-
petências, com indicação dos respetivos montantes.

Artigo 6.º
A presente deliberação entra em vigor no dia da sua aprovação, 

considerando -se ratificados todos os atos praticados pelo Eng. José 
Victor de Macedo e Brito Pereira Nunes, no âmbito das competências 
delegadas, a partir dessa data e até à data da sua publicação no Diário 
da República.

21 de abril de 2015. — A Secretária -Geral, Alexandra Viana Ribeiro.
308593172 

 Despacho n.º 5117/2015
O Conselho de Administração da Parque Escolar, E. P. E., no uso 

da competência que lhe foi delegada pela Ministra de Estado e das 
Finanças e pelo Ministro da Educação e Ciência, através do Despacho 
n.º 491/2014, de 27 de novembro, publicado na 2.ª série do Diário da 
República em 10 de janeiro de 2014, e considerando que:

a) A Parque Escolar, E. P. E., tem necessidade de contratar a prestação 
de serviços de Aluguer Operacional de 4 Veículos Ligeiros tipo «Mé-
dio Superior» — Lote 69 ao abrigo do Acordo Quadro n.º 12.10.069, 
celebrado com a Entidade de Serviços Partilhados da Administração 
Pública, IP (ESPAP);

b) O procedimento em causa tem o preço base de € 145.646,40 (cento 
e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis euros e quarenta 
cêntimos), não incluindo o IVA;

c) O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 1460 dias;

d) O prazo de vigência do contrato a celebrar e o valor máximo dos 
encargos a suportar pela Parque Escolar, E. P. E., exigem a repartição 
destes pelos sucessivos anos económicos;

e) Os encargos inerentes à celebração do mencionado contrato envol-
vem somente receitas próprias da Parque Escolar, E. P. E.; e

f) A Parque Escolar, E. P. E., não tem quaisquer pagamentos em atraso;

Determinou na sessão do Conselho de Administração de 10 de março 
de 2015:

1 — Autorizar a abertura do procedimento para celebração do con-
trato de prestação de serviços de Aluguer Operacional de 4 Veículos 
Ligeiros tipo «Médio Superior» — Lote 69 ao abrigo do Acordo Quadro 
n.º 12.10.069, celebrado com a Entidade de Serviços Partilhados da Ad-
ministração Pública, IP (ESPAP), até ao montante € 145.646,40 (cento 
e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis euros e quarenta 
cêntimos), a acrescer do IVA à taxa legal em vigor, que envolve despesa 
em anos económicos diferentes, de acordo com a seguinte repartição:

Ano de 2015: € 12.137,20 (doze mil, cento e trinta e sete euros e vinte 
cêntimos), a acrescer do IVA à taxa legal em vigor;

Ano de 2016: € 36.411,60 (trinta e seis mil, quatrocentos e onze euros 
e sessenta cêntimos), a acrescer do IVA à taxa legal em vigor;

Ano de 2017: € 36.411,60 (trinta e seis mil, quatrocentos e onze euros 
e sessenta cêntimos), a acrescer do IVA à taxa legal em vigor;

Ano de 2018: € 36.411,60 (trinta e seis mil, quatrocentos e onze euros 
e sessenta cêntimos), a acrescer do IVA à taxa legal em vigor;

Ano de 2019: € 24.274,40 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e 
quatro mil e quarenta cêntimos), a acrescer do IVA à taxa legal em vigor.

2 — A repartição dos encargos decorrentes da execução do contrato 
a celebrar não pode exceder, em cada ano económico, os valores fixa-
dos no número anterior, podendo, no entanto, o montante fixado em 
cada ano económico ser acrescido do saldo apurado no ano anterior.

3 — Os encargos financeiros emergentes do presente contrato são 
satisfeitos pelas adequadas verbas inscritas para o ano de 2015 e a 
inscrever para os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 no orçamento da 
Parque Escolar, E. P. E.

24 de abril de 2015. — A Secretária -Geral, Alexandra Viana Ribeiro.
308595368 

 Despacho n.º 5118/2015

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Proce-

dimento Administrativo e nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 
do artigo 12.º da «Delegação de Competências nos Colaboradores da 
Parque Escolar, E. P. E.», aprovada por deliberação do Conselho de 
Administração da Parque Escolar, E. P. E., de 18 de julho de 2014, 
subdelego na trabalhadora de mim direta e hierarquicamente dependente, 
Eng.ª Joana Silva, nas minhas ausências e impedimentos, sem faculdade 
de subdelegação, as competências que me foram delegadas por aquele 
órgão, nas alíneas a), d), f), h), i), j), k) e l) do artigo 6.º, da referida 
deliberação de delegação de competências, a saber:

a) Subscrever declarações, requerimentos, esclarecimentos ou quais-
quer outros documentos a apresentar perante entidades públicas e pri-
vadas, relativos a assuntos de natureza corrente;

b) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

c) Decidir sobre pedidos de prorrogação do prazo para apresentação 
dos documentos de habilitação e ou para apresentação de propostas no 
âmbito de procedimentos de formação de contratos públicos;

d) Prestar os esclarecimentos solicitados pelos interessados no âmbito 
dos procedimentos de formação de contratos, depois de consultadas as 
áreas envolvidas;

e) Decidir as reclamações apresentadas pelos adjudicatários ou co-
contratantes às minutas dos contratos objeto de notificação aos mesmos;

f) Praticar, na plataforma eletrónica de contratação pública, os atos 
respeitantes ao lançamento de procedimentos de contratação pública, 
à prestação de esclarecimentos, ao envio de listas de erros e omissões 
aceites e à notificação de decisões de adjudicação e de não adjudica-
ção, de minutas de contrato e de prorrogações de prazo para entrega de 
propostas e de documentos de habilitação;

g) Promover a publicação de anúncios obrigatórios, bem como as-
segurar o cumprimento de todas as obrigações de comunicação de 
informação previstas no Código dos Contratos Públicos e portarias 
regulamentares, designadamente nos sítios oficiais da Internet criados 
para o efeito, nomeadamente no sítio do Diário da República Eletrónico, 
no portal da internet dedicado aos contratos públicos e no portal europeu 
de informações sobre os contratos públicos europeus;
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h) Autorizar a realização de despesas, independentemente do valor, 
com a publicação de anúncios obrigatórios no âmbito de processos 
judiciais ou no âmbito de procedimentos de formação de contratos 
públicos.

Artigo 2.º
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar.

2 — A autorização de realização de qualquer despesa, ao abrigo da 
presente subdelegação de competências, fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento do Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e 
similares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 48.º do Código 
do Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo 
«Ao abrigo da subdelegação de competências», fazendo -se menção à 
data, número e série do Diário da República, bem como ao número 
sob o qual o despacho de subdelegação de competências foi publicado.

Artigo 3.º
A subdelegada deve apresentar -me mensalmente um relatório dos atos 

que impliquem despesa, praticados, ao abrigo da presente subdelegação 
de competências, no mês imediatamente anterior.

Artigo 4.º
Nos termos do disposto no artigo 49.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quais-

quer formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que en-
tenda conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 5.º
O presente despacho produz efeitos a 1 de abril de 2015, considerando-

-se ratificados todos os atos praticados, que se incluam no âmbito desta 
subdelegação de competências, desde essa data até à data da sua pu-
blicação no Diário da República, e revoga o meu anterior despacho 
de subdelegação de competências, publicado na 2.ª série do Diário da 
República, em 25 de agosto de 2014, sob o n.º 10884/2014.

24 de abril de 2015. — A Diretora de Contratação, Maria Teresa da 
Silva Lopes Vilão.

308595035 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E.

Deliberação n.º 823/2015
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 11 de março de 2015:
Na sequência da nomeação pelo Conselho de Ministros, do Conselho 

de Administração da Unidade local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P.E 
publicitado na resolução n.º 9/2015 de 5 de fevereiro, Diário da Repú-
blica 2.ª Serie — n.º 33 - 17 de fevereiro de 2015 e nos termos e para os 
efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, faz  -se público que por deliberação do Conselho de 
Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. 
nomear os seguintes Responsáveis de Serviço/diretores.

Departamento de Especialidades Médicas:
Diretor do Departamento, Licenciado, Carlos Alberto Rodrigues 

Monteverde.
Diretor do Serviço de Medicina I, Licenciado, José Bernardino Cor-

deiro Vaz.
Diretor do Serviço de Medicina II, Licenciado, Carlos Alberto Ro-

drigues Monteverde.
Diretor do Serviço de Cardiologia, Licenciada, Maria José Carolino 

Bento Sousa Moura Duarte.

Diretor do Serviço de Especialidades Medicas, Licenciada Ana Cris-
tina Silva Dias Duarte.

Diretor do Serviço de Endoscopia, Licenciado, Carlos Alberto Ro-
drigues Monteverde.

Departamento da Mulher e da Criança:
Diretor do Departamento, Licenciada, Maria José Coelho Barroso 

Alves Janeiro.
Diretor do Serviço de Pediatria e de Neonatologia, Licenciada, Aniceta 

Nascimento Martins Cavaco.
Diretor do Serviço de Obstetrícia, Licenciada, Maria José Coelho 

Barroso Alves Janeiro.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
4 de maio de 2015. — A Presidente do Conselho de Administração, 

Margarida Rebelo da Silveira.
208614726 

 Deliberação n.º 824/2015
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 11 de março de 2015:
Na sequência da nomeação pelo Conselho de Ministros, do Conselho 

de Administração da Unidade local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P.E 
publicitado na resolução n.º 9/2015 de 5 de fevereiro, Diário da Repú-
blica 2.ª Série — n.º 33, 17 de Fevereiro de 2015 e nos termos e para os 
efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de Junho, faz -se público que por deliberação do Conselho de 
Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. 
nomear os seguintes Responsáveis de Serviço/diretores.

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental:
Diretor do Departamento, Licenciada Isabel Ferreira Santos.
Diretor do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, 

Licenciada Isabel Ferreira Santos.
Diretor do Serviço de Psiquiatria de Adultos, Licenciada Ana Paula 

Matos Pires.

Departamento de Urgência/Emergência e Anestesiologia:
Diretor do Departamento, Licenciado José Bernardino Cordeiro Vaz.
Diretor do Serviço de Rede de Urgência/Emergência do serviço de 

Urgência médico -cirúrgica do HJJF/Serviço de Urgência Pediátrica do 
HJJF/Serviço de Urgência Básica de Castro Verde/Serviço de Urgência 
Básica de Moura/Equipa de Emergência Pré -hospitalar VMER e SIV, 
Licenciado Rogério Augusto Gonçalves Mestre.

Diretor do Serviço de Anestesiologia, Licenciada Luísa Maria Costa 
Elisiário.

Diretor do Serviço de Cuidados Intensivos Polivalente, Licenciado 
José Bernardino Cordeiro Vaz.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
04 de maio de 2015. — A Presidente do Conselho de Administração, 

Margarida Rebelo da Silveira.
208614401 

 Deliberação n.º 825/2015
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 11 de março de 2015:
Na sequência da nomeação pelo Conselho de Ministros, do Conselho 

de Administração da Unidade local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P.E 
publicitado na resolução n.º 9/2015 de 5 de Fevereiro, Diário da Repú-
blica 2.ª Serie — n.º 33 - 17 de Fevereiro de 2015 e nos termos e para os 
efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de Junho, faz  -se público que por deliberação do Conselho de 
Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. 
nomear os seguintes Responsáveis de Serviço/diretores.

Departamento de Meios Complementares de Diagnostico e Tera-
pêutica:

Diretor do Serviço de Imagiologia, licenciado, Manuel Filipe Dias 
Cunha Matias Silva.

Diretor do Serviço de Patologia Clínica, Licenciada, Rosa Maria 
Pimentel Fula Marques Bento.

Diretor do Serviço de Imuno -hemoterapia, Licenciada Cláudia Maria 
Santos Norte.

Diretor do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, Licenciada 
Ana Teresa Viegas Gaspar.

Diretor do Serviço de Anatomia Patológica, Licenciada, Emília De 
Jesus Antunes Ferreira Duro.


